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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
de herijking van het woningbouwprogramma Land van Anna. 
 
Inleiding 
In maart 2022 is het bestemmingsplan Land van Anna vastgesteld door uw gemeenteraad. Inmiddels 
is dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden.  
Sinds een aantal maanden is de landelijke trend dat de onzekerheid over energiekosten, de daarmee 
samenhangende inflatie en de stijgende hypotheekrente leiden tot een afname van het 
consumentenvertrouwen. Deze trend gaat uiteraard ook niet voorbij aan Land van Anna. Daarom 
stelt de ontwikkelaar een herijking in de programmamix van Verkoopfase 2 voor. Bij die aanpassing 
worden de in de anterieure overeenkomst vastgelegde kaders als vertrekpunt gebruikt. 
 
Informatie 
Door het woningbouwprogramma te herijken wordt de voortgang van de bouw veiliggesteld.  
Er is een programmamix gecreëerd dat versterkend werkt op de woningbouwdoelstellingen van onze 
gemeente.  Anderzijds is het bedrijfsmatige doel van de ontwikkelaar om de afhankelijkheid van een 
voorverkooppercentage te minimaliseren. Dit kan bereikt worden door 16 boven-/benedenwoningen 
aan de Bergstraat om te zetten van goedkope koopwoningen naar sociale huurwoningen, alsmede 
minimaal 20 rijwoningen op het fabrieksterrein om te zetten van middendure koopwoningen in 
middendure huurwoningen. Voordat gestart wordt met de bouw zal er een verhuurpartij bekend 
moeten zijn. De sociale huurwoningen zullen door een woningcoöperatie verhuurd worden, hierover 
zijn al gesprekken gaande met Leijstromen. De verwachting is dat Leijstromen de woningen af zal 
nemen, mocht dit niet het geval zijn dan gaat de ontwikkelaar met een andere woningcoöperatie in 
gesprek. 
Dit levert als resultaat op dat meer sociale huurwoningen en middendure huurwoningen worden 
gerealiseerd. 
 
De alternatieven, te weten ‘wachten op betere tijden’ of een ‘herontwikkeling van (delen van) het 
project’, zijn voor geen van de betrokkenen wenselijk. In bijgevoegde tabel, zie bijlage 1, is een 
overzicht opgenomen van het programma conform de anterieure overeenkomst en het 
bestemmingsplan, alsmede het voorstel voor herijking van het programma.  
 
In het plan wordt ook extra ruimte gegeven aan CPO woningen 
Op dit moment zijn er 13 CPO seniorenappartementen beschikbaar in het plan. Deze appartementen 
worden gerealiseerd in het kantoorpand aan de Bergstraat. De CPO groep heeft aangegeven ook 
graag nog 4 starterswoningen te willen realiseren in de bestaande bebouwing van de weverij. Door 
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aan deze verdichting van het woningbouwprogramma mee te werken voldoen we aan de 
woningbouwdoelstellingen van onze gemeente. Het plan wordt qua bebouwing niet verdicht omdat 
de woningen in bestaande bebouwing achter het kantoorpand aan de Bergstraat worden 
gerealiseerd.  
 
Door het aangepaste woningbouwprogramma wordt het stedenbouwkundig plan niet gewijzigd  
Door het aangepaste programma wordt de nieuwe wijk niet verder versteend, dus het voldoet nog 
steeds aan de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan en de uitgangspunten van de Visie 
Zuidrand en alle bijbehorende onderzoeken.  
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Schema herijking woningbouwprogramma 
__________________________________________________________________________________ 



Land van Anna - fabriekscomplex Van Puijenbroek d.d. 18 oktober 2022 versie 2

Vergelijk planstatus met concept plan

Betaalbaar/sociaal 35 23% 42 23% 43 23% 47 24%

Middenduur 46 30% 54 29% 55 29% 55 29%

Vrije sector 72 47% 88 48% 90 48% 90 47%

Totaal 153 184 188 192

Wijzigingen in de programmamix

Betaalbaar/sociaal

De Fabriek appartementen aan de Bergstraat sociale huur, max € 737 / mnd 26 sociale huur, max € 737 / mnd 27 1 sociale huurwoning extra

Dorps Buurtje beneden-bovenwoningen aan Bergstraat koop max € 200.000 VON 16 sociale huur, max € 737 / mnd 16 wijzigt naar sociale huur i.p.v. koop

CPO starterswoningen koop 4 4 starterswoningen extra

42             47

Middenduur

De Fabriek grondgebonden woningen koop max € 325.000 VON 21 }

grondgebonden woningen sheddak koop max € 350.000 VON 12 }

dorpse rijwoning a/d Bergstraat koop max € 325.000 VON 8 }

CPO appartementen in bestaand kantoor koop/CPO  max € 275.000 VON 13 koop/CPO  eigen bouw 13

54             55

Vrije sector

De Fabriek magazijnwoningen koop 17 koop 17

De Leij luxe appartementen koop 24 koop 26 2 appartementen extra

vrije kavels (Tuin van Anna) koop 8 koop 8

Dorps Buurtje villa's (De Vloed) koop 10 koop 10 herontwikkelen naar vrije kavels (optie)

tweekappers en vrijstaand koop 29 koop 29

88             90

Totaal 184           192

Prijspeil 2022

rijwoningen in een mix van koop en huur, 

tevens 1 extra rijwoning

Herijking programmamix oktober 2022Programma volgens Anterieure Overeenkomst oktober 2020

Prijspeil 2020

koop max € 355.000 VON           

huur max € 1.250 / mnd

12 tot 22     

20 tot 30

(gew. programmamix 2e fase)

plan oktober 2022plan mei 2020 plan oktober 2020
(anterieure overeenkomst)

plan maart 2022
(vastgesteld bestemm.plan)



 

Verbeelding programmamix 2e verkoopfase Land van Anna – 18 oktober 2022 
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